
 

 

Zondag 23-11-2014 10.00u 
avondmaalsdienst 
Voorganger:Ds Laseur (wijkpredikant) 
Thema: Op naar Bethel!  

Preek 
Prediking n.a.v. : Genesis 35: 3 (HSV) 
Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God, die mij 
antwoordde op de dag toen ik in nood was, en die met mij geweest is op de weg die ik 
gegaan ben. 
De positie van de familie Israël was in de omgeving van Sichem een ónmogelijke geworden. 
Niet in de laatste plaats door het brute optreden van de zoons van vader Jacob. Waar dán 
heen? Op naar Bethel! Ooit zijn startpunt als vluchteling. Daar waar hij als een berg opzag 
tegen de toekomst… 
In die mate, dat je er soms níet van kunt slapen. Tótdat Jacob ‘s nachts een droom kreeg. En 
daarin staat God plots weer boven aan de ladder van zijn leven. Misschien heb je ook wel 
eens zo’n geloofservaring gehad. Toen je ziek was en bad om beterschap. Of in de zenuwen 
zat om je examen. 
Dan zijn we in staat om God van alles te beloven. Dat gebeurt soms ook bij de doop van je 
kind, een belijdenis of aan de avondmaalstafel. Ook in dit Bethel zeiden mensen ‘ja’ en doen 
lang niet altijd meer ‘ja’. Is belóófd dan niet meer belóófd? Bij Jacob blijft ’t erbij. Druk als hij 
is met het vee. 
Vergeten om God te danken, dat Hij hem tot hiertoe geholpen heeft. Hoe dat zo komt? 
Calvijn zegt er dit van: ‘Ons hart is een fabriek vol afgoden.’ Dat zijn al die dingen in het 
leven, die een mens van God áf-brengen. Want wat voor verschil is er nog tussen Jacobs 
gezin en dat van een heiden? 
De pater familias laat nog één keer zijn stem klinken en herinnert aan een ooit door hem 
gedane belofte: Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de 
God, die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was, en die met mij geweest is op de weg 
die ik gegaan ben... 
Tegenwoordig bouwen wij geen altaar meer. Sinds God op Golgotha Zijn altaar oprichtte. 
Wat Christus daar met Zijn Zelfoffer deed, is eenmalig en onherhaalbaar. Alleen dankzij Hem 
kunnen wij tot God komen als Vader. En waar er thuis niet over gezwegen wordt, worden 
‘huisaltaren’ opgericht. 
In ouders, die hun kind leren zingen en bidden. Immers God troont op onze lofzangen. En 
dankgebeden zijn als een kostbaar reukoffer voor de God, die antwoord gegeven heeft op de 
nood van onze zonden. Met brood en wijn. Als teken, dat Hij al de dagen mét ons wil zijn. In 
aards en hemels Bethel. Amen. 
 


